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NICOLAAS CORNELIS DE FREMERY (1770-1844) 
ALS PALAEONTOLOOG* 

Inleiding 

Nicolaas Cornells de Fremery was een van de vroege beoefenaars van de 
palaeontologie in Nederland. Van zijn hand verscheen een drietal publicaties 
over fossiele zoogdieren. 

In dit artikel zal het palaeontologische werk van De Fremery, die hoog-
leraar in de chemie, famiacie, medicijnen en de natuurlijke historie was te 
Utrecht, worden besproken aan de hand van zijn publicaties. Er is getracht 
een kritische benadering te geven van De Fremery als palaeontoloog en zijn 
opvattingen over de geologic worden vergeleken met die van zijn tijdgenoten. 

Georges Cuvier (1769-1832) was wel de beroemdste tijdgenoot van De 
Fremery die zich bezighield met de studie van fossiele zoogdieren. Cuvier 
pubUceerde in 1812 zijn bekende vierdellge standaardwerk Recherches sur 
les ossemens fossiles. Het eerste deal van dit werk bevat de Discours sur les 
revolutions de la surface du globe. In de Discours zet Cuvier zijn ideeen 
uiteen over de veranderingen van het oppervlak van de aarde en het leven in 
de loop van de geologische geschiedenis. Cuvier nam aan dat er van tijd tot 
tijd catastrofen op aarde plaats vonden, die niet verklaard konden worden 
met behulp van de nu nog werkzame krachten. Uit de scherpe scheidings-
lijnen der lagen en uit het feit dat er in jongere lagen plotseling nieuwe bevol-
kingen optreden leidde hij af dat de geologische omwentelingen snel plaats 
vonden. Volgens Cuvier was er geen verband tussen de recente landdieren 
en die uit de vroegere perioden van de aardgeschiedenis; hij verwierp trans-
formatie der soorten. Op welke manier het land na een catastrofe opnieuw 
bevolkt werd wist Cuvier niet, immers hij sprak zich er nooit duidelijk over 
uit, hoewel hij zich een enkele maal vaag uitliet over relictpopulaties en over 
de migratie van dieren uit gespaard gebleven gebieden. 

*. Deze bijdrage kwani tot stand naai aanlciding van een onderzoek. dat verricht 
werd in het kader van ccn bijvak geschiedenis der natuunvetenschappen voor de doc-
toraalstudie geologic. Ik wil alien, die door hun belangstelling en hulp hebben bijge-
dragen aan het tot stand komen van dit artikel bedanken; in het bijzonder Piof. Dr. 
H.A.M.Snelders en Drs. L.C. Palm (Instituut voor Geschiedenis der Natuurwetenschap-
pen, Utrecht). Drs. D. van den Tooren (Zoologisch Museum, Utrecht) en Dhr. J.G. 
de Bruijn (Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen en Teylers Stichting, Haarlem). 
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Anderen, zoals William Buckland (1784-1856), konden volstaan met een 
universele catastrofe om het verdwijnen van fauna's te verklaren. Deze cata
strofe werd door hen gezien als de bijbelse zondvloed. Buckland maakte een 
duidelijk onderscheid tussen de oudere dUuviale gesteentepakketten, die 
door deze catastrofe afgezet waren en de jongere alluviale sedimenten, die 
afgezet waren door tegenwoordig nog op aarde werkzame sedimentatie-
processen zoals veenvomiing en aanslibbing door rivieren. 

Het catastrofisme had in de eerste helft van de 19e eeuw veel aanhangers. 
Pas het verschijnen van Charles Lyell's Principles of Geology in 1830 
bracht het catastrofisme aan het wankelen, hoewel het nog geruime tijd 
geduurd heeft totdat Lyell's aktualisme algemeen aanvaard werd. Ook in 
Nederland had het catastrofisme veel aanhangers. Het catastrofisme heeft 
een grote invloed gehad op het denken van Nicolaas Cornells de Fremery. 

Een levensschets van Nicolaas Cornells de Fremery 

Nicolaas Cornells de Fremery werd op 10 januari 1770 geboren te Over-
schie, als zoon van Petrus Isaacus de Fremery en Anna Catharina van Thiel. 
In 's Hertogenbosch, waar zijn vader later beroepen werd als predikant, volgde 
De Fremery onderwijs aan de Latijnse school. In 1785 werd hij als student 
ingeschreven aan de Leidse hogeschool. Hij promoveerde op 20 maart 1790 
tot doctor in de wijsbegeerte op zijn Dissertatio philosophica inauguralis 
de fulmine. Na zijn promotie bleef De Fremery in Leiden om zich verder op 
de geneeskunde toe te leggen. Ook volgde hij colleges in de natuurlijke 
historie en de chemie bij Sebald Justinus Brugmans (1754-1819), Op 21 
September 1793 promoveerde hij tot doctor in de medicijnen. In dat zelfde 
jaar vestigde hij zich als arts te Haarlem. Daar raakte hij bevriend met Seeberg, 
directeur van Teylers Stichting en met Van Marum, die hij assisteerde bij 
diens proeven met de electriseermachine van Teyler. 

Op 8 december 1795 trad N.C. de Fremery in het huwelijk met Henriette 
Hester Willemse. Op 18 december van dat zelfde jaar aanvaardde hij het ambt 
van hoogleraar in de chemie, farmacie, medicijnen en de natuurlijke historie 
aan de hogeschool te Utrecht. 

De Fremery had zijn aanstelling als hoogleraar grotendeels te danken aan 
Martinus van Marum, die hem voor deze functie voordroeg als opvolger 
voor de op jeugdige leeftijd overleden Steven Jan van Geuns.' 

1. De gegevens betreffende de benoeming van De Fremery te Utrecht zijn ontleend 
aan dc conespondentie tussen Matthias van Geuns (1735-1817) en Martinus van Maium 
(1750-1837) 
E. Lefebvre en J.G. de Bruyn eds., Martinus van Marum Life and Works, Vol. VI (Lei
den: Noordhoff, 1976) 
Hollandsche Maatschappij van Wetenschappen eds., Van Marum Collection, Part I, 
The Letters (Haarlem, 1966); op microfiches. 
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Nicolaas Cornelis de Fremery (1770-1844) 
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Een van de argumenten die bij de benoeming van De Fremery in overweging 
genomen werd, was de eventuele bereidheid om een kabinet van natuurlijke 
historie bijeen te brengen, aangezien de Utrechtse hogeschool zelf niet over 
een dergelijke verzameling beschikte, Zo'n coUectie moest dienen als illus-
tratie-materiaal bij het onderwijs in de natuurlijke historie. Bovendien 
moest de belangstelling van de studenten voor het vak er door opgewekt 
worden. Er waren maar weinig gegadigden voor de vacante hoogleraarspost 
te vinden. Dit is niet verwonderlijk, aangezien de aanschaf van een coUectie, 
die uit eigen middelen bekostigd moest worden, een behoorlijk kapitaal 
vereiste. De Fremery heeft tijdens zijn hoogleraarschap een aanzienlijke 
coUectie zoologische en anaioinische preparaten, fossielen en mineralen 
bijeen gebracht. Na zijn dood werd het kabinet van natuurlijke historie in 
1856 te Utrecht geveild.^ Helaas weten we slechts van enkele stukken waar 
ze later gebleven zijn. De zware financiele lasten, die grotendeels veroorzaakt 
werden door de aanschaf van naturalia, maakten het voor hem noodzakeiijk 
dat hij in Utrecht vijftig jaar lang een medische praktijk uitoefende naast 
zijn dubbel professoraat,-* hoewel er aanvankelijk uitdrukkelijk gesteld werd 
dat dit niet mogelijk zou zijn. 

Twee maal werd De Fremery benoemd tot rector magnificus. Vanaf 
1816 gaf hij colleges over geologic en mineralogie. Nadat in 1829 het onder
wijs in de zoologie, zeer tegen de zin van De Fremery in, werd overgedragen 
aan Th. G. van Lidt de Jeude, wijdde De Fremery zich voornamelijk aan de 
geologic. 

Op 21 September 1840 ging hij, op zeventigjarige leeftijd, met emeritaat. 
Vanaf 1843 ging zijn gezondheidstoestand, zowel geestelijk als lichamelijk 
achteruit en hij overleed op 15 november 1844. Op 20 november 1844 werd 
hij in De Bilt begraven. 

De palaeontologische publicaties van N.C. de Fremery 

Om een indruk te krijgen van De Fremery als palaeontoloog zuUen zijn 
publicaties over fossiele zoogdieren besproken worden in volgorde van ver-

2. zie: Catalogue des Musees d'Histoire Naturello et d'Anatomie Compaiee delais-
ses par feu M. N-C. De Fremery, Docteur en Medecine et Professeur a I'Universite d'Utrecht 
et feu M. T-D. Schubart. Prosecteur a I'Universite et a I'Ecole Veterinaire d'Utrecht. 
Dont la vente publique aura Ueu Mardi le 1 juilliet 1856, et jours suivants, par le Mini-
stere des Notaires MM. N, de Graaf et J-H. Van Schermbeek, pour le Musee - De Fremery 
au logement "De Gouden Leeuw" Oudkerkhof et pour le Musee - Schubart au domicile 
des Libraires Kemink et I'ils, Domkerkhof F. N° 303 a Utrecht. Exposition le 30 juin 
1856, depuis 9 heuies du matin, jusqu'a 3 heures de relevee. 

3. W. Vrolik, "Redevoering over Nicolaas Cornelis de Fremery, gehouden den 24. 
Mel 1845, in de algemeene vergadering der Hollandsche Maatschappij te Haarlem", 
Vaderlandsche Letteroefeningen U (1846), p. 8. 
Verdere biografische bijzonderheden zijn te vinden in: A. Kop, "Hulde toegebragt aan 
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schijningsdatum. 
Pas op eenenzestigjarige leeftijd publiceerde De Fremery zijn eerste studie 

over de fossiele Nederlandse zoogdieren: "Over eenen Hoorn en Gedeelte 
des Bekkeneels van Bos primigenius, in Februarij 1825 bij de Eembrugge 
gevonden"." Hij beschrijft hierin een schedelfragment van een oeros (Bos 
primigenius) dat na een dijkdoorbraak in de Bloklandsche polder werd ge
vonden. Naast de zoologiscli systematische en beschijvende aspecten, wordt 
ook de met deze vondst in verband staande geologische problematiek uit-
voerig behandeld. 

In zijn inleiding merkt De Fremery reeds op: 
"Het is deze Hoorn, welkc ons ten bewijs zal strekken, dat er ook hier te lande 
voorheen eene zeer groote, tot de vorige huishouding onzer aarde behoorende, soort 
van Runderen bestaan heeft, waarop ik de aandacht van de Klasse thans wil vesti-
gen."' 

Bij de beschrijving van de schedel van Eembrugge merkt hij op, dat deze 
beduidend groter is dan de schedel van het gewone huisrund (Bos taurus). 
De Fremery rekent de schedel van Eembrugge tot het geslacht Bos en hij 
vergelijkt deze met Cuviers aueros, maar deze wijkt, zeker in grootte nogal 
af. Het probleem is nu, of de schedel van Eembrugge gerekend kan worden 
tot een reeds uitgestorven soort, of tot een soort van het geslacht Bos, die 
recent nog voorkomt: 

"Behoorde het dier, tot welke deze Hoom meet worden te huis gebragt, ook tot de 
gewone soort van onze Runderen, zoodat het van dezelve aUeen door meerdere groot
te onderscheiden was? Of moet men als eene, wel tot dezelfde afdeeling behoorende, 
maar echter bijzondere, op zich zelven staande soort, van welke thans geene levende 
individu's meer worden aangetroffen, aangemerkl worden?" 

Ook Cuvier worstelde met deze problemat iek: 

"Mais existe-t-il en Europe une seconde espece sauvage, distincte de cet auerochs, 
comme Font cru plusieurs auteurs mcme des plus modernes?" 

Cuvier meent dat er in historische tijden, naast de wisent, nog een soort 

de nagedachtenis van den hoogleraar N.C. de Fremery, in het Utrechtsch Geneeskundig 
Gezelschap, den 10-den December 1844", Het Nederlandsch Lancet VII (1845), p. 502. 

4. N.C. de Fremery, "Over eenen Hoom en een gedeelte des Bekkeneels van Bos 
primigenius, in Februarij 1825 bij de Eembrugge gevonden", Nieuwe Verhandelingen 
der Eerste Klasse van het Koninklijk-Nederbndsch Instituut van Wetenschappen, Letter-
kunde en Schoone Kunsten te Amsterdam, HI (1831), p. 72-89. "Met een bijvoegsel 
tot deze Verhandehng door C.G.C. Reinwardt", p^ 90-94. Een samenvatting van dit 
artikel is verschenen als: N.C. de Fremery, "Over eenen Hoom en een gedeelte des 
Bekkeneels etc.", Jahrbuch fiir Mineralogie, Geognosie, Geologie und Petrefacten-
kunde, U (1831), p. 472474. 

5. N.C. de Fremery, "Over eenen Hoorn etc.", p. 74. 
6. idem, p. 77. 
7. G. Cuvier, Recherches sur les ossemens fossiles, oil Von retablit les caracteres 

de plusieurs animaux dont les revolutions du globe ont detruit les especes. Vol. IV (G. 
Dufour et E. d'Ocagne, Paris et Amsterdam, 1823), p. 111. 
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De schedel van Eembrugge. 



125 

rund op aarde geleefd heeft, dat verschilt van het moderne rund. Hij beroept 
zich op geschriften van Aristoteles en andere antieke auteurs, die ooggetuige-
beschrijvingen van het bewuste dier gegeven zouden hebben en op fossielen. 
Cuvier vermeldt wel dat het dier sedert enkele eeuwenniet meerwaargenomen 
is. De palaeontoloog Bojanus is van mening, dat deze tweede rundersoort, 
die hij de naam Bos primigenius geeft thans uitgestorven is. Hij beschrijft 
een vrijwel kompleet skelet uit de omgeving van Jena.* Bos primigenius 
(de oeros) zou volgens Bojanus geleefd hebben in dezelfde tijd als de mam-
moet en de wolharige neushoorn, welke beide soorten thans ook uitgestor
ven zijn. 

"Hij [Bojanus] oordeelt, in tc^cndcel [van Cuvier], dat zij behoord hebben tot eene 
afzondcrhjke soort van het rundergeslacht. welke voor de laatstc groote omwente-
ling onzer aarde geleefd heeft, maar met dezelve geheel en al verloren is geraakt, 
zoodat men cr nu niet dan dc fossilc ovcrblijfselcn van aantreft." 

De Fremery stelt vast, dat de schedel van Eembrugge moet worden gerekend 
tot Bos primigenius, "Hetwelk op de plaats, waar deze beenderen gevonden 
zijn, zijnen dood bij eene vroegere omwenteling onzer aarde gevonden heeft."'" 

Vervolgens gaat De Fremery over tot een systematische beschrijving van 
het fossiel. Hij geeft het onderscheid met andere soorten aan, waarbij hij 
enkele nieuwe, niet door Bojanus genoemde, kenmerken beschrijft. 

Volgens Van den Tooren was dh de eerste vondst van een oeros in Neder
land." De Fremery vermeldt zelf nog een, in 1809 bij een dijkdoorbraak 
te Loenen in de Overbetuwe gevonden schedel, die hij onder voorbehoud 
tot Bos primigenius rekent. Staring vermeldt deze schedel in zijn dissertatie 
De Geologia Patria als Bos primigenius.^'^ Later werd deze schedel echter 
als een bison herkend. 

Na dit overwegend zoologisch getinte betoog gaat De Fremery nader 
in op de geologie. Hij geeft een beschrijving van de Eempolder en hij gaat 
in op de ontstaansgeschiedenis van dit landschap. Hij stelt dat de bovenste 
lagen van de Eemvlakte zijn afgezet door rivieren, waarschijnlijk eerst door 
de Rijn en later door de Eem. Deze theorie dateert echter reeds van 1822*^ 

8. L.H. Bojanus. "De Uro nostrate sceleto commentatio, scripsit et Bovls primi-
genii sceleto auxit". Nova Acta Physico-Medica Caesareae Leopoldino-Carolinae, Naturae 
Curiosum, XIII, 2 (1827), p. 4 1 M 7 8 , Tab. XX-XXfV. 

9. N.C. de Fremery, "Over eenen Hoom etc.", p. 78. 
10. idem,p. 79 
11. D. van den Tooren, "Uit de tijd van de raaf van Eemwijk - De oeros van Eem

brugge", Baarnsche Courant, 25 februari 1970, p. 5. 
12. W.C.H. Staring, De Geologia Patria, (Leiden: 1833), p . 29, Deze schedel wordt 

vermeld en afgebeeld in: 
H. Ewyk, Geschiedkundig Verslag der Dijkbreuken en Overstroomingen langsde rivieren 
in het Koningrijk Holland, voorgevallen in Louwmaand MDCCCIX, Opgemaakt en uit-
gegeven op last en met approbatie van Zijne Excelentie den Minister van Eerdienst en 
Binnenlandsche Zaken (Amsterdam: J. Allart en J. Ruys, 1809), p . 84-86, PL II. 

13. D. Swarts, Geschied-Natuurkundige overwegingen betrekkelijk: den Rijn, den 
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en De Fremery neemt deze tlieorie in ongewijzigde vorm over. Hij beschrijft 
het profiel van de Bloklandse Polder en liij concludeert. dat het schedel
fragment gevonden is in een zelfde soort grond, als waarin dezelfde fossie
len gevonden zijn samen met de resten van inammoeten en wolharige neus-
hoorns, in Frankrijk, Duitsland, Engeland en Italic; namelijk in veen- en 
riviergronden. De Fremery concludeert, dat het een "uit water nedergezak-
ten. door het water gevomiden, zoogenaamden alluviaal-grond" betreft. Hij 
gebruikt de term alluviaal hier zuiver in haar genetische betekenis. De Fre
mery staat nu voor het probleem of het veen waarin de schedel gevonden is 
alluviaal (afgezet na de laatste catastrofe) of diluviaal (afgezet tengevolge van 
een catastrofe) is: 

"Behoort deze grond namelijk tot die aangespoelde gronden, welke ook in de tegen-
woordige huishouding onzer aarde door oorzaken, welke nogc bestcndig werkzaam 
zijn, door atloopende, en klei, en zand, en steengruis afvoerende rivieren gevonnd 
worden? 

Of moet de grond, waarin dc ovcrblijfselcn worden gevonden, beschouwd worden, 
als behoorende tot de laatste der formatien van het tijdperk, hetgeen de tegenwoor-

14 

dige huishouding onzer aarde is voorafgegaan.' 
De Fremery is er zeker van, dat het boven het veen liggende kleipakket 
alluviaal is, maar wat de classificatie van het veen zelf betreft stuit hij op 
moeilijkheden. Hij vergelijkt het veen met het "Schlamm" van A. Boue" 
en met de "Tourbes herbacees" van Brongniart. De indeUngen van deze beide 
vooraanstaande geologen zijn echter uitsluitend gebaseerd op lithologische 
kenmerken en van een indeUng op stratigrafische basis is nog geen sprake. 
Toch is de vergelijking met het "Schlamm" en de "Tourbes herbacees" 
voor De Fremery kennelijk niet bevredigend, want zuiver op hthologische 
basis valt er geen duidelijk onderscheid te maken tussen alluviaal en diliviaal 
veen. De grote overeenkomsten tussen alluviale en diluviale pakketten wa
ren reeds eerder bekend. Er waren mensen die beweerden dat beide op een 
zelfde manier ontstaan waren, namelijk door bezinking van sedimenten 
uit water. William Buckland, die een overtuigd aanhanger van de zondvloed-
theorie was, wees dit echter resoluut van de hand.'* 

Als de lithologische opeenvolging geen duidelijk uitsluitsel geeft, dan moet 

Flevus, Het Kanaal van Corhulo, of Lek, en den Katwgkschen Rijn, ('s Gravenhage en 
Amsterdam: Gebr. Van Qeef, 1822). 

14. N.C. de Fremery, "Over eenen Hoorn etc.", p. 86. 
15. A. Boue, Synoptische Darstellung der die Erdrinde ausmachende Formationen, 

(Hanau,1827), p. 235-237. 
Alexandre Brongniart, Tableau des terrains qui composent Vecorce du globe, ou essai 
sur la structure de la parte connu de la terre, (Paris et Strasbourg: F. Levrault, 1829), 
p. 27, 37 en 70. 

16. W. Buckland, Reliquiae Diluvianae; or, observations on the organic remains 
contained in caves fissures and diluvial gravel, and on other geological phenomena, 
attesting the action of an universal deluge (London: J. Murray, 1824^), p. 187. 
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men met andere middelen gaan werken. De Fremery neemt zijn toevlucht 
tot de fossielen: 

"overbUjfsels van dieren, welke in de tegcnwoordigc huishouding der aarde geleefd 
hebben, van menschcn en derzelvcr kunstgewrochten, welke men alleen in alluviale 
en ninimcr in diluviale gronden aantreft." 

De Fremery maakt hier een scherp onderscheid tussen alluviale en di
luviale fauna's. Volgens De Fremery moesten de oudere precatastrofe fauna's 
als gevolg van een dergelijke catastrofe uitgestorven zijn. Als het dus zeker 
zou zijn dat de oeros in historische tijden nog op aarde geleefd had, dan kan 
het veen volgens De Fremery niet anders dan alluviaal zijn. Zou de oeros 
echter al sedert zeer lange tijd uitgestorven zijn, dan moest dit uitsterven 
veroorzaakt zijn door een enorme catastrofe, hetgeen impliceert dat de 
afzettingen waarin de oerosresten aangetroffen waren diluviaal zijn. Voor 
De Fremery is het al of niet in historische tijden uitsterven van Bos primi
genius dus van doorslaggevende betekenis voor de datering van het veen. 

Hiermee wordt ook De Fremery's uitvoerige behandeling van Cuviers 
en Bojanus' standpunten, inzake het al of niet in historische tijden uitsterven 
van de oeros begrijpelijk. Bojanus beweerde dat de oeros sedert lange tijd 
uitgestorven was, dit in tegenstelling tot Cuvier die meende dat dit rund 
nog tot in historische tijden geleefd had. De Fremery stemt in met de ideeen 
van Bojanus en hij concludeert dat de schedel van Eembrugge diluviaal is. 
Het, op andere plaatsen, samen voorkomen van Bos primigenius met de 
mammoet en de wolliarige neushoorn, dieren die beide uitgestorven zijn, 
is voor De Fremery mede een argument om de oerosschedel als diluviaal te 
beschouwen. 

Uit zijn eerste pubhcatie over de fossiele Nederlandse zoogdieren blijkt, 
dat De Fremery een overtuigd catastrofist was. Het eerste deel van de ver-
handeling is overwegend zoologisch getint, hoewel voor De Fremery hierin 
eigenlijk reeds de sleutel verborgen ligt voor de geologische problemen die 
in het tweede deel aan de orde komen. Het scherpe onderscheid, dat De 
Fremery maakt tussen alluviale en diluviale pakketten, aan de hand van de 
er in voorkomende fauna's lijkt een originele bijdrage te zijn tot de catastrofe-
theorie. Ook de waarde die De Fremery hecht aan associaties van fossielen, 
het samen voorkomen van de oeros, de mammoet en de wolharige neushoorn 
is interessant, aangezien Cuvier hier geen aandacht aan schenkt. Indirecte 
correlaties met associaties van elders gevonden fossielen maken voor De 
Fremery een datering mogelijk. Door zijn oerosschedel als diluviaal te dateren 
trekt De Fremery de autoriteit van gevestigde grootheden als Aristoteles en 
Cuvier in twijfel. De Fremery heeft voor het eerst een duidelijke beschrij
ving gegeven van een in Nederland gevonden oerosschedel en hij beschrijft 
tevens enkele nieuwe kenmerken, maar waarom er zo weinig aandacht besteed 

17. N.C. de Fremery, "Over eenen Hoorn etc.", p. 89. 
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wordt aan de veel beter geconserveerde en veel vollediger schedel van Ge-
nemuiden, die door C.G.C. Reinwardt in een bijvoegsel bij De Fremery's 
artikel beschreven is, is een raadsel. Helaas citeert De Fremery vaak al te 
letterlijk uit het werk van andere auteurs. De Fremery's pubUcatie is in ieder 
geval niet onopgemerkt gebleven, want de oerosschedel van Eembrugge is 
later in tal van binnen- en buitenlandse pubHcaties vermeld. 

De Fremery's tweede verhandeling over de fossiele zoogdieren van Ne
derland dateert van 1840, negen jaar na het verschijnen van het artikel over 
de oerosschedel van Eembrugge. 

Hij beschrijft een, in Deventer gevonden, schedelfragment van een step
penwisent." Hij beschrijft de overeenkomsten en de verschillen met de 
oeros, waarbij hij er in een voetnoot nog eens uitdrukkelijk op wijst dat de 
oeros al lang uitgestorven is ." Hij zegt dat alle, hem bekende, resten van de 
steppenwisent diluviaal zijn en hij geeft een opsomming van een aantal 
vindplaatsen. De schedel is echter, naar de kleur te oordelen, niet uit veen 
afkomstig; dit in tegenstelling tot de oerosschedel van Eembrugge. H. von 
Meyer poneerde de stelUng, dat Bos primigenius (de oeros) zelden in "veenige 
gronden" wordt gevonden en dat Bos priscus (de steppenwisent) vaak in 
"veenige gronden" wordt gevonden.^" Op grond van het Nederlandse ma-
teriaal probeert De Fremery deze steUing te weerleggen. Aangezien er toen 
slechts een vondst van een steppenwisent en vijf vondsten van oerossen be
kend waren, behoeven we De Fremery's beweringen in deze niet al te serieus 
te nemen. De Fremery dateert de schedel als diluviaal en hij merkt op, dat dit 
het eerste exemplaar is, dat in Nederland gevonden is. 

Het tweede door hem afgebeelde en beschreven fossiel is een fragment 
van een rendiergewei. Het bewuste fragment is in 1829, na een overstroming, 
gevonden aan de Waal tussen Herwaarden en Varik. Omdat het fossiel door de 
rivier aangespoeld is, is De Fremery genegen het te beschouwen als een 
alluviale rest, "hoewel het steeds onzeker blijft, of de rivier hetzelve moge
lijk uit eene diluviale formatie, bij eene hooger op voorgevallene doorbraak 
heeft medegesleept."^' Hij vergelijkt het stuk met de geweien van het hert 
en het recente rendier, waarbij hij verwijst naar de "groote Cuvier".^^ Het 
stuk vertoont de meeste gelijkenis met het gewei van een kariboe, hoewel het 
beschadigde fragment "geene verdere vergelijking toelaat".^' Hij besluit 

18. N.C. de Fremery, "Bijdrage tot de kennis der fossile zoogdieren, in Noord-
Nederland gevonden", Nieuwe Verh. Eerste Kl. Kon.-Ned. Inst. Wet., VIII (1840), p . 
183-194. 

19. idem. p. 195. 
De Fremery noemt de steppenwisent Bos priscus, volgens de huidige nomenclatuur 
heet deze soort Bison priscus. 

20. idem, p. 186. 
21. idem,p. 187. 
22. idem,p. 188. 
23. idem, p. 189. 
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de verhandeling over het rendiergewei met een opsomming van een aantal 
andere fossiele rendiergeweien, die onder andere samen met resten van 
holenberen en wolharige neushooms zijn gevonden. Hoewel hij signaleert, 
dat enkele van de fossiele rendierresten in verhouding groter zijn dan de 
overeenkomstige skeletdelen van recente rendieren, is hij niet in staat om 
verdere verschillen aan te geven. Volgens het principe van een scherp onder
scheid tussen alluviale en diluviale fauna's, zoals De Fremery dit maakt in 
zijn artikel over de oeros van Eembrugge, zou het recente rendier niet in 
diluviale tijden geleefd kunnen hebben. Anderzijds zou het samen voorkomen 
samen met uitgestorven dieren zoals de holenbeer en de wolharige neushoorn 
een diluviale ouderdom rechtvaardigen. Cuvier gaf echter al aan, dat alleen 
aan de hand van het gewei van een rendier de soort niet te bepalen is. Hier-
door worden dus de mogelijke problemen reeds bij voorbaat uit de weg 
geruimd. De Fremery geeft het stuk geen binaire naam en een ouderdoms-
bepaling blijft achterwege. 

Als laatste beschrijft De Fremery enkele resten van een mammoet. Er 
waren al meerdere mammoetvondsten uit Nederland bekend, die alle di
luviaal waren, zodat de datering in dit geval geen problemen oplevert. 

Het gehele artikel is overwegend zoologisch getint. De Fremery heeft, 
op een correcte wijze, twee, voor Nederland nieuwe, zoogdierfossielen be
schreven. In deze pubUcatie laat De Fremery nog merken, dat hij catastro
fist is. De in die dagen in Nederland reeds bekende uniform it a ristische the-
orieen van LyelP"* hadden kennelijk geen invloed op hem. 

In 1840 verscheen er in de Algemeene Konst- en Letterbode een anonieme 
recensie over het artikel van De Fremery.^^ De recensent kwalificeert het 
werk van De Fremery als "allerverdienstelijkst", maar toch spreekt hij zijn 
twgfel uit over de juistheid van De Fremery's determinatie van de resten 
van de fossiele olifant. De recensent is van mening, dat er niet een, maar 
twee soorten fossiele olifanten dienen te worden onderscheiden. 

In zijn laatste palaeontologische pubUcatie lezen we De Fremery's reactie 
op deze anonieme kritiek.^* In dit artikel beschrijft de tweeenzeventig-
jarige De Fremery een bekkenfragment van een mammoet, dat tijdens een 

24. In 1838 is LyeU al bekend in Nederland. In een in 1838 uitgeschreven prijs-
viaag van de Hollandsche Maatschappij spreekt Van Breda over: "den beroemden Engel-
schen geoloog Lyell". Dit hoeft echter niet te betekenen dat Lyell's ideeen hier toen 
reeds algemeen aanvaard werden. 
zie: J.G. de Bruijn, Inventaris van Prijsvragen uitgeschreven door de Hollandsche Maat
schappij der Wetenschappen 1753-1917, (Haarlem: Hollandsche Maatschappij der We
tenschappen - Groningen: H.D. Tjeenk Willink B.V., 1977), p. 265. 

25. Anoniem, "Nieuw uitgekomen boeken, Academische en andere geschriften", 
Algemeene Konst- en Letterbode voor het jaar 1840, No. 53, p. 379-380. 

26. N.C. de Fremery, "Beschrijving van het linker gedeelte des bekkens van eenen 
olifant (Elephas primigenius BLUM.), in November 1839 bij Doesburg in den IJssel 
gevonden",M'euwe Verh. Eerste Kl. Kon.-Ned. Inst. Wet.. (1842), p. 324-328. 
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uitzonderUjk lage waterstand uitgegraven is in de bedding van de IJssel bij 
Doesburg. Het is het enige, door De Fremery beschreven fossiel, dat in situ 
gevonden is. "Zoo in den bodem vastgehecht, mag men zeker veronderstel-
len, dat het niet sedert korten tijd, door aanspoeling, op die plaats was 
'gekomen, maar daar reeds zeer lang gelegen had."^' Hij vergelijkt het Does-
burgse exemplaar met een, in Loenen gevonden en door Cuvier beschreven 
stuk. Uit deze vergeUjking trekt De Fremery de conclusie, dat alle fossiele 
Nederlandse oUfanten behoren tot dezelfde soort: "de eenige door hem 
[Cuvier] aangenomene soort".^* 

Ook in dit artikel krijgt het beschrijvende aspect de nadruk. Slechts een 
maal laat hij zich in bedekte termen uit over de geologische kant van de 
zaak: 

"Het nu gevonden aanmerkeUjk gedeelte des bekkens verdient intusschen ook nu 
nog onze opmerking, daar het een nieuw bewijs levert van de groote hoeveelheid 
Olifanten, welke, in een vroeger tijdperk der aarde, of hier te Lande geleefd hebben, 
of herwaarts door watervloeden zijn overgebracht."^* 

De Fremery geeft geen datering van het mammoetbekken en de termen 
aUuviaal en diluviaal komen in deze pubUcatie niet voor. Of hij hiermee te 
kennen geeft dat hij van het catastrofisme bekeerd is, is niet duidelijk. Ener-
zijds merkt hij wel op, dat deze vondst geUjkgesteld moet worden met de 
mammoetvondsten, die hij in zijn vorige pubUcatie beschreven heeft, maar 
anderzijds vermijdt hij het gebruik van de zo zwaar beladen termen als allu
viaal en diluviaal. WeUce waarde er toegekend moet worden aan termen als 
"vroeger tijdperk der aarde" en "watervloeden" valt niet op te maken 
uit deze oppervlakkige verhandeUng over het voorkomen van de mammoet 
in Nederland. 

Prijsvragen 

Behalve als pubUcist en hoogleraar was De Fremery op geologisch en 
palaeontologisch gebied ook aktief als adviseur voor diverse commissies 
en genootschappen en als juryUd bij de prijsvragen uitgeschreven door de 
HoUandsche Maatschappij der Wetenschappen. In 1795 werd hij lid van de 
Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen te Haarlem en al snel werd 
hij ingeschakeld bij de beoordeling van de door de Maatschappij uitgeschre
ven prijsvragen. In totaal fungeerde hij achtenzestig maal alsjuryUd, waaron-
der vier maal bij prijsvragen over geologische onderwerpen. In 1841 was De 
Fremery Ud van een commissie die de Hollandsche Maatschappij moest 
adviseren inzake de aankoop van een belangrijke coUectie fossielen.^" In 

27. idem, p. 325, 
28. idem, p. 328. 
29. idem, p. 325. 
30. J.A. Bierens de Haan, De HoUandsche Maatschappij der Wetenschappen 1752-

1952, (Haarlem: Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen, 1952), p. 261-263. 
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1837 werd er op de Nieuwmarkt te Amsterdam een put geboord, in opdracht 
van Het Koninkhjk-Nederlandsch Instituut van Wetenschappen, Letter
kunde en Schoone Kunsten te Amsterdam. De Fremery trad hierbij samen 
met Van Breda en Reinwardt op als adviseur.^' Voor dit genootschap hield 
hij ook zijn voordrachten over de fossiele Nederlandse zoogdieren.^^ 

Uit zijn werzaamheden als adviseur en jurylid inzake geologische kwesties 
kan afgeleid worden, dat De Fremery in de dertiger jaren van de vorige eeuw 
gezien werd als een vooraanstaand man binnen de, toen nog zeer beperkte 
geologische wereld. 

Conclusie 

Tot slot kan geconcludeerd worden dat De Fremery op een goede wijze 
een aantal, voor Nederland nieuwe, fossiele zoogdieren beschreven heeft. 
In zijn eerste artikel levert hij enkele originele bijdragen aan de catastrofe-
theorie, maar in zijn latere artikelen beperkt hij zich vrijwel uitsluitend 
tot het beschrijven van fossielen zonder verder in te gaan op de geologie. 
Het is jammer dat hij niet dieper op deze zaken is ingegaan. Dit laatste was 
ook al door zijn tijdgenoten gekonstateerd: 

"Of intusschen eene zoo groote en zoo veelzijdige werkzaamheid het nadeel niet 
te weeg bragt, dat De Fremery in geenen tak van wetenschap zoo diep doordringen 
konde, als zuUcs voorzeker met zijne wenschen zoude gestrookt hebben, is eene 
vraag, welke niet anders dan bevestigend beantwoord kan worden. Zoo men derhalve 
uit het oogpunt der voortgang der wetenschap, zijne levensbeschouwing beschouwt, 
is het niet te onderkennen, dat hij tot dezen voortgang, door het aanbrengen van 
feiten, of het scheppen van vernuftige theorien, niet zoo veel gedaan heeft, als zulks 
van zijne veel omvattende kennis had kunnen verwacht worden. Ongetwijfeld is dit 
te bejammeren, maar tot blaam kan het den verdiensteUjken man niet worden toe-
gerekend. Het is het noodwendig vervolg der omstandigheden, in welke hij geplaatst 
werd. De man, die in vier onderscheidene vakken les had te geven, die door finan-
tiele omstandigheden genoodzaakt was eene uitgebreide geneeskundige praktijk 
uit te oefenen, die bij opvolging lid, secretaris en voorzitter werd van de genees
kundige commissie, en daarbij de honderden maatschappelijke en akademische 
pligten te vervuUen had, welke men in ons land gewoon is den werkzamen man op 
te leggen, konde toch wel moeijelijk den tijd vinden tot het schrijven van mono-
graphien, of het doen van vele diepe nasporingen, uit welke grootsche ontdekkin-
gen voortvloeijen." 

31. "Berigt van de werkzaamheden der eerste Klasse van het Koninklijk-Neder-
landsch Instituut van Wetenschappen, Letterkunde en Schoone Kunsten", Nieuwe 
Verh. Eerste Kl. Kon.-Ned. Inst. Wet., VII (1838), p. XXVII. 

32. idem,Vin(1840) , p. VI. 
33. W. Vrolik, "Redevoering over Nicolaas Cornelis de Fremery etc ." p. 7-8. 



132 

SUMMARY 

Nicolaas Cornelis de Fremery (1 770-1844) as a palaeontologist 

Nicolaas Cornelis dc Fremery (1770-1844) was one of the early palaeontologists in 
The Netherlands. After his studies in Leiden he was appointed professor in medicine, 
pharmacy, chemistry and natural history at the university of Utrecht. De Fremery 
pubUshed in his later years three articles on Dutch fossil mammals. In his first publi
cation on a fossU skull of Bos primigenius. found in 1825 at l-^embrugge, he clearly 
points out his ideas on geology. Dc Fremery appears to be influenced by the catastro-
fism theory of Georges Cuvier (1769-1832). De Fremery, however, added some re
markable new views to this widespread tlieory. The aim of tliis article is to analyse his 
work on the palaeozoology and the geology of The Netherlands. Comparisons with 
some foreign contemporaries are made. 


